
Forma na mini tabliczki czekolady
Forma na misia z czekolady
Forma na dużą tabliczkę czekolady, geometryczna
Forma na dużą tabliczkę czekolady, klasyczna
Forma do czekoladek, półkule

Foremka silikonowa do masy cukrowej - piórka
Foremka silikonowa do masy cukrowej - piórka poszarpane
Foremka silikonowa do masy cukrowej - ramki
Foremka silikonowa do masy cukrowej - gwiazdki
Zestaw narzędzi do modelowania masy cukrowej
Zestaw narzędzi kulkowych do masy cukrowej
Ekstruder do masy cukrowej
Wałek z dystansami do masy cukrowej
Packa do gładzenia masy cukrowej
Suszarka do masy cukrowej
Pędzelki klasyczne
Pędzelek ze zbiorniczkiem
Narzędzie do wycinania dziurek
Narzędzie do wycinania kół
Mata samogojąca
Skalpel

Formy do czekolady

Narzędzia i formy do masy cukrowej

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Gadżety cukiernicze z Aliexspress

Musisz kupić inne akcesoria? 

Użyj kuponu rabatowego "cakeitpl", 
który obniży ceny w sklepie Słodka Pasja o 5 %, 

a w Miniowe Formy 3D aż o 10%!

https://cakeit.pl/formaminiczekoladyali
https://cakeit.pl/misczekoladaali
https://cakeit.pl/tabliczkaczekoladydiamondali
https://cakeit.pl/formatabliczkaczekoladyali
https://cakeit.pl/polkuleczekoladaali
https://cakeit.pl/foremkapiorkaali
https://cakeit.pl/foremkapiorka2ali
https://cakeit.pl/formaramkiali
https://cakeit.pl/formagwiazdkiali
https://cakeit.pl/narzedziadomasyali
https://cakeit.pl/narzedziakulkoweali
https://cakeit.pl/esktruderali
https://cakeit.pl/walekdomasyali
https://cakeit.pl/packaali
https://cakeit.pl/suszarkadomasyali
https://cakeit.pl/pedzleali
https://cakeit.pl/pedzelekzezbiorniczkiemali
https://cakeit.pl/wykrawaczkidodziurekali
https://cakeit.pl/wykrawaczkolekali
https://cakeit.pl/matasamogojacaali
https://cakeit.pl/skalpelali
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Papilotki sztywne, foliowane, w kropeczki
Papilotki sztywne, foliowane, błyszczące
Papilotki sztywne, foliowane, ze złotym rantem
Papilotki miękkie, błyszczące

Wykrawacz duża gwiazda
Wykrawacze z tłokiem do małych kwiatków
Metalowe wykrawacze w kształcie serca
Wykrawacze bałwanki z akcesoriami
Wykrawacze ludziki z akcesoriami
Wykrawacze do etykiet
Wykrawacze z tłokiem do serduszek
Wykrawacz uniwersalny do zwierzątek
Okrągłe metalowe wykrawacze
Plastikowe wykrawacze w kształcie serca
Wykrawacze do płatków róż
Wykrawacz podłużny (do spodów monoporcji)
Wykrawacze sześciokąty 
Odcisk w kształcie motyla
Zestaw wykrawaczy do przygotowania diabelskiego młynu
Wykrawacze jednorożce z szablonami do malowania / lukrowania

Papilotki do babeczek

Wykrawacze do ciastek i masy cukrowej

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Gadżety cukiernicze z Aliexspress

Musisz kupić inne akcesoria? 
Zajrzyj do sklepu Słodka Pasja i Miniowe Formy 3D!

 Z kuponem rabatowym “cakeitpl” otrzymasz
5% rabatu na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/papilotkiwkropkiali
https://cakeit.pl/papilotkiblyszczaceali
https://cakeit.pl/papilotkizlotyrantali
https://cakeit.pl/papilotkimiekkieali
https://cakeit.pl/foremkagwiazdaali
https://cakeit.pl/wykrawaczekwiatkiali
https://cakeit.pl/wykrawaczesercaali
https://cakeit.pl/wykrawaczkabalwanali
https://cakeit.pl/wykrawaczkakokardkiali
https://cakeit.pl/wykrawaczedoetykietali
https://cakeit.pl/wykrawaczkaserduszkoali
https://cakeit.pl/wykrawaczkazwierzetaali
https://cakeit.pl/wykrawaczkikolkaali
https://cakeit.pl/wykrawaczkiserduszkaali
https://cakeit.pl/wykrawaczplatkirozaali
https://cakeit.pl/wykrawaczpodluznyali
https://cakeit.pl/wykrawaczehexagonali
https://cakeit.pl/wykrawaczehexagon
https://cakeit.pl/odciskmotyleali
https://cakeit.pl/formadiabelskimlynali
https://cakeit.pl/wykrawaczejednorozceali
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Forma na torcik zakręcona babka
Forma na torcik babka
Forma na torcik eclipse
Forma na torcik chmurka
Forma na torcik diamentowe serce
Forma na torcik kwadrat w linie
Forma na torcik serce
Forma serca z jednorożcem
Forma zygzak
Forma w kształcie walca
Forma na jajka
Forma kopułki
Forma na kulki
Forma na małe kulki
Forma mini eclipse
Forma chmurki
Forma okrągła geometryczna
Forma geometryczna płaska
Forma prosta z dziurą
Forma półkule diamond
Forma półkule duże
Forma półkule małe
Forma diamentowe serca
Forma serduszka
Forma podłużna wąska
Forma podłużna szeroka

Formy silikonowe do pieczenia i monoporcji 

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Gadżety cukiernicze z Aliexspress

Musisz kupić inne akcesoria? 
Zajrzyj do sklepu Słodka Pasja i Miniowe Formy 3D!

 Z kuponem rabatowym “cakeitpl” otrzymasz
5% rabatu na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/formatorcikspiralnaali
https://cakeit.pl/formakwiatali
https://cakeit.pl/formaeclipseali
https://cakeit.pl/formatorcikchmurkaali
https://cakeit.pl/formatorcikgeometryczneserceali
https://cakeit.pl/formatorcikkwadratali
https://cakeit.pl/formatorcikserceali
https://cakeit.pl/foremkajednorozecali
https://cakeit.pl/foremkamonomazyali
https://cakeit.pl/formadominiserniczkowali
https://cakeit.pl/formajajkaali
https://cakeit.pl/formakopulkiali
https://cakeit.pl/formakulkiali
https://cakeit.pl/formamalekulkiali
https://cakeit.pl/formaminieclipseali
https://cakeit.pl/formamonochmurkiali
https://cakeit.pl/monogeometryczneali
https://cakeit.pl/formamonogeoplaskieali
https://cakeit.pl/formamonozdziuraali
https://cakeit.pl/formapolkuladiamondali
https://cakeit.pl/formapolkuleali
https://cakeit.pl/formapolkule2ali
https://cakeit.pl/formasercageometryczneali
https://cakeit.pl/formasercamonoali
https://cakeit.pl/zelkapodluznaali
https://cakeit.pl/monopodluzneali
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Forma mini torciki piętrowe
Foremki na mini babki
Forma na muffiny
Forma na mini muffiny
Foremki na muffiny karbowane
Forma połówki jajka
Forma pisanki
Forma choinki

Forma na mini donuty
Forma sowa
Forma na żelki misie
Forma króliczki
Forma sowy
Forma mini serca
Forma Hello Kitty
Forma wielkanocna
Forma mini sześcian
Forma mini kulki
Forma na okrągłe lizaki
Forma na lizaki w kształcie ust
Forma na lizaki w kształcie kwiatków
Forma na lizaki kształcie spiral

Formy silikonowe różne

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Gadżety cukiernicze z Aliexspress

Musisz kupić inne akcesoria? 
Zajrzyj do sklepu Słodka Pasja i Miniowe Formy 3D!

 Z kuponem rabatowym “cakeitpl” otrzymasz
5% rabatu na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/formamonopietroweali
https://cakeit.pl/foremkiminibabkiali
https://cakeit.pl/formamuffinyali
https://cakeit.pl/formaminimuffinyali
https://cakeit.pl/formamuffinykarbowanaali
https://cakeit.pl/formapolowkijajkaali
https://cakeit.pl/formapisankiali
https://cakeit.pl/formachoinkiali
https://cakeit.pl/minidonutali
https://cakeit.pl/formasowaali
https://cakeit.pl/formazelkimisieali
https://cakeit.pl/formakroliczkiali
https://cakeit.pl/formasowkiali
https://cakeit.pl/formaminisercaali
https://cakeit.pl/formahellokittyali
https://cakeit.pl/formawielkanocali
https://cakeit.pl/formaminiszescianali
https://cakeit.pl/formaminikulkiali
https://cakeit.pl/formalizakiokraglaali
https://cakeit.pl/formalizakiustaali
https://cakeit.pl/formalizakikwiatkiali
https://cakeit.pl/formalizakispiralaali
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Klasyczna forma do cakesicles
Geometryczna forma do cakesicles
Patyczki do cakesicles

Okrągły rant perforowany do tarty
Małe ranty perforowane do mini tart
Małe ranty perforowane podłużne
Regulowany rant w kształcie serca

Topper geometryczne serce
Topper jednorożec
Topper króliczki
Topper wieniec z napisem
Mini toppery serca

Zestaw szablonów
Szablon z jeleniami
Szablon mandala
Szablon liść
Szablon elegancki

Formy i akcesoria do cakesicles 

Ranty i ranciki do pieczenia

Toppery

Szablony

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Gadżety cukiernicze z Aliexspress

Musisz kupić inne akcesoria? 
Zajrzyj do sklepu Słodka Pasja i Miniowe Formy 3D!

 Z kuponem rabatowym “cakeitpl” otrzymasz
5% rabatu na całe zamówienie!

https://cakeit.pl/formadolodowali
https://cakeit.pl/formalodygeoali
https://cakeit.pl/patyczkidolodowali
https://cakeit.pl/rantperforowanyali
https://cakeit.pl/rantydotartaletekali
https://cakeit.pl/rantypodluzneali
https://cakeit.pl/regulowaneserce
https://cakeit.pl/topper_serce_ali
https://cakeit.pl/topperjednorozecali
https://cakeit.pl/topperkroliczkiali
https://cakeit.pl/topperhappybirthdayali
https://cakeit.pl/minitopperysercaali
https://cakeit.pl/zestawszablonowali
https://cakeit.pl/szablonjelenieali
https://cakeit.pl/szablonmandalaali
https://cakeit.pl/szablonliscali
https://cakeit.pl/szabloneleganckiali
https://cakeit.pl/slodkapasja
https://mf3d.com.pl/


Tylki rosyjskie
Tylki sułtańskie
Jednorazowe worki cukiernicze

Mata silikonowa
Mata perforowana 
Narzędzie do tartaletek
Skrobak metalowy
Szpatuły cukiernicze
Termometr cukierniczy
Cake tester
Zestaw dziurkaczy (można ich użyć do papieru waflowego)
Narzędzia do rzeźbienia
Zestaw igieł do robienia kwiatów w galaretce
Szaptułki - podstawowe
Szaptułki zestaw rozszerzony
Igła do lukru

Tylki i rękawy cukiernicze

Pozostałe narzędzia

*dla Twojej wygody na liście narzędzi dodałam linki do produktów z których korzystam. 
Nie musisz już przeszukiwać internetu w ich poszukiwaniu.

Gadżety cukiernicze z Aliexspress

Masz ochotę na coś nowego?
 
Po więcej ciekawych
przepisów, tutoriali i recenzji
zajrzyj na blog Cakeit.pl.

Tutaj też nas znajdziesz:
Facebook: Cakeit.pl
Instagram: Cakeit_pl
Pinterest: Cakeit_pl

https://cakeit.pl/tylkirosyjskieali
https://cakeit.pl/tylkisultanskieali
https://cakeit.pl/rekawjednorazowyali
https://cakeit.pl/matamalaali
https://cakeit.pl/mataperforowanaali
https://cakeit.pl/mataperforowana
https://cakeit.pl/narzedziedotartaletekali
https://cakeit.pl/skrobakmetalowyali
https://cakeit.pl/szpatulacukierniczaali
https://cakeit.pl/termometrolejowyali
https://cakeit.pl/caketesterali
https://cakeit.pl/zestawdziurkaczyali
https://cakeit.pl/zestawdziurkaczy
https://cakeit.pl/narzedziedootworowali
https://cakeit.pl/strzykawkadokwiatowali
https://cakeit.pl/szpatulkiali
https://cakeit.pl/szpatulki2ali
https://cakeit.pl/igladolukruali
https://cakeit.pl/
https://cakeit.pl/
https://www.facebook.com/cakeItpl/
https://www.instagram.com/cakeit_pl/
https://pl.pinterest.com/cakeit_pl/

